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v

sagde min cellekammerat

i Vestre

par eller tre par nrolige ojne imod
os. Det var s6, tydeligt, at hver enkeit fange var rengstelig for, hvacl

mig

hvert nyt besog i cellen ville bringe.
I hver af cellerne gik jeg hen

Jeg havde sidd.et fra 12. november 1943,og min cellekammerat Per

til cellens beboer eller beboere og
sagde: - Goddag ! Jeg er selv fange, men jeg har f6et lov at om-

havde

siddet

lige fra

29. august

t943.
-

Ja, hvis man kan bilde dem
ind, at man egentlig ikke rigtig har
lavet noget, svarede jeg, si slipper
vr maske ud til juieaften.
Det lykkedes ikke for nogen af
os ai slippe ud til juieaften, men
clet lykkedes

derimod

for

en del

fanger, og dette, at nogle
slap ud, gav jo en valdig sprending
i dagene op mod jul, for nir han
andre

deie danske bibler. Hvis du (I) onsker det, kan du (I) fe een. Den
skal blot forblive her i cellen.
Jeg havde den glrede, at alle fangekammerater
tog imod. Enkelte
endda med glrede, nogle modvillige, andre tilsyneladende

uden stor-

re lnteresse,
Det er fortalt mig, at biblerne
var en gave fra fru Aller, og at

og hun kunne slippe ud, sfl kunne
jeg mSske ogs6, vare heldig. SA,clan

var

tankerne

oreeede

at

sprendt forventning.
Juleaftensdag

om eftermiddagen

blev b6,de Per og jeg kaldt ud pi
fengselsgangen. Vi var meget
pi,
spendt
hvad det gjaldt, og vi
blev begge meget

gledeligt

raskede, da vi fik

ordre

over-

til

hver
at tage en stabel bibler og pAbegynde omdelingen hver pi sin side
af etagen.
Under omdelingen
gentog det
samme sig i hver enkelt celle: Fangevogteren stak noglen i celleda
ren, drejede noglen rundt og lukkede op, og nu rettedes et par, to

Alle fangekammerater tog mod en
bibel, nogle endda med stor glade.
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tiiladelsen til at uddele dem var
gennem to hilsener fra andre fanfremskaffet af biskop Fuglsang- ger. Sagen var nemlig den, at per
Damgaard.
var ret dygtig til at sludre med
Kiokken 3 om eftermiddagen be- fangevogterne, og ad denne vei
gyndte uddelingen af julemaden. lykkedes det ham at skaffe os begDen bestod af et stykke stegt torsk
ge arbejde udenfor cellen, hvorved
med kartoffelsalat, og klokken 6
vi kom i forbindelse med mange
fik hver et kogt preserveret reg og forskellige fanger, bl. a. ogsA, med
en lille pose bolsjer.
vore n€ermeste naboer, et regtepar
Per havde fra sin kone fdet et fra Fredericia, der nok sad i celle,
lille bitte juletree, ca. 2E cm trojt. men ikke helt pi samme mdde som
SeIv havde jeg fra min kone fA,et vi andre, De kunne f. eks. javnen lille juledekoration. Den for- ligt modtage bes@g i selve cellen.
arede jeg til en anden celle, hvor
Juledag fik Per og jeg en hjertekammeraterne var helt uden jule- lig tak fra
dette agtepar for vor
pynt.
julesang. Den havde gjort sA godt,
Per og jeg taendte tidligt pA aftenen juletreet, som vi stillede pA
cellebordet. Den ene af os leste
juleevangeliet, og af en sangbog,
som Per havde skaffet sig, begyndte vi at nynne pd julens salmer.
Jeg havde en veldig lyst til at
bede overvagtmesteren om tilladelse til ude i fangegangen at synge:
"Giade jul, dejtige jul,, for alle i
fengslet, men to ting hoidt mig
tilbage fra at sporge,nemlig en vis
rngstelse for, at jeg ikke ville fd,
iov, samt den omstaendighed, at
jeg ikke er solo-sanger.
Men si klarede vi situationen p6l
anden mide, for da per og jeg opdagede, at der ikke blev skredet
ind mod vor nynnen julesalmer,
sang vi til sidst frit og frejdigt bAde
den traditionelle "Julen har bragt
velsignet .bud" og ,'Glade jul, dejlige jul", og naturligvis glemte vi
heller ikke at kalde pA, den lengselsfuldt ventede fred pi jorden
ved at synge ',Dejlig er jorden,..
Der var ganske vist ingen af os,
der syntes, at jorden var dejlig, set
her fra cellen, men vi vidste, at
den kunne blive dejlig, hvis juleevangeliet fik indpas hos alle.
Dagen efter, alts6 juledag, havde Per og jeg to dejlige oplevelser

havn deltaget i likvideringen af
en stikker samt haft lager af skydevA,ben,og han kunne siledes nAr
som helst regne med en hurtig afstraffelse. TiI slut stod pA, sedlen:
"SA gik doren og, og ind trAdte
du med en bibel. Jeg lreste og lreste, jeg folte mig sA rig. Ja, jeg fik
rigtig en god juleaften, og jeg vil
aldrig glemme dit besog.,,
Meliem jul og nytdr kom per ud,
og efter nytAr blev jeg sendt tii
Horserod {ejren. Det, der optog
alles sind her ved vor ankomst,
var den lige fejrede jul. Man havde fAet ganske god julemad, og
den tyske lejrkommandant havclc
- i sin juletale sagt, at kom han i
lejr, ville han h6be, at han rnAtte
fi det blot tilneermelsesviss6 godt,
som de danske fanger i Horserod
havde det. Sensationen i denne tale
var naturligvis, at lejrkomman_
danten juten 1948 egenilig havde
erkleret, at han ikke selv troede
p6, nogen tysk sejr, samt at han
var klar over, at efter krigen viile
SS-erne blive fanger.
Den 20. januar 1944blev 66 danske fanger fra Horserod samt 1l
fra Vestre Frengselstyske afdeling
deporteret til kz-lejren Sachsenhausen ved Berlin.

De forste 14 dage var vi i en i.so_
Ieringsblok, og selv om det var
forbudt, kom vi undertiden i samtale med danskc kammerater, der
sagde de, og hjulpet dem til at op- var kommet til lejren en mAned
leve julen - trods alt.
for os. De var kommet dagen for
Den anden glredelige oplevelse juleaften, og det, der iser optog
var, da en medfange under vort
deres sind, var dette, at deres forrengoringsarbejde pA, gangen stak ste oplevelsei det fremmede var
at
mig en lap papir, hvorpi stod en skulle holde jul i tysk kz,lejr.
slags beskrivelse af hans juleaften.
Selv slrebte vi os gennem de
Han fortalte pA, papirlappen, at
mange, lange mirneder i en tilve_
han havde vreret s6, bedrovet og relse, hvor sult, stokkeslag,
spark
havde tenkt, at det var helt umu- og heengninger horte uloseligt
med
ligt at fejre jul her i frengslet. Han
til tilvrerelsen i lejren.
havde pA Norrebrogade i K@benHAbet om at mA,tte kommr hjem
Vi trentlte juleaften et tra, der vel
var 25 cm hojt.
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Vi levede nu en tilvrerelse, hvor
uloseligt med til

i lobet af sommeren holdt dog modet i os. En kammerat iblandt os
havde visse synske evner, og han
lovede os ganske bestemt, at vi
skulle komme hjem til Danmark
den 21. juni 1944.Han lovede os
endvidere, at afviklingen af lejren
skulle foregi, p6, den m6de, at en
skonne dag kom der en mand ind
i lejren med et hvidt Rode Korsflag i hAnden og meddelte, at nu
havde Tyskland kapituleret og
Rode Kors derfor overtaget lejren.
PA det sidste punkt fik han jo omtrent ret, men jo ikke pA det for_
ste.
I November var vi helt sikre p6,
at nu vilde det store ske ,der skulde bringe os friheden, men da vi s6
kom til december mA,ned,uden at
det ventede var sket,begyndtevi at
affinde os med at skulle holde jul
i lejren.
Fra vore familier i Danmark fik
vi midt i december gode julepakker, og fra den danske kirke i
Berlin fik jeg en pakke med julelys og juielobere til danskergrupDen.

le deltage i oprydningsarbejdern€
efter de store bombardementer af
Tysklands hovedstad. Det var under dodsstraf forbudt himmelfartsfolkene at tage noget som helst
imellem murbrokkerne, og selvfolgelig var der nogle, der overtrAdte
forbudet. Hver aften stod der derfor en hel ::.:kke uden for lejrforerens kontor. Mange af dem fik
stokkeslag, mens andre fik haengt
et skiit pA maven, hvor der stod
ordene: "RAuber" eller "Pliinderer". Disse fanger kom til at opleve
juleaften et bedre sted end i lejren.
f de dansk-norske blokke gjorde
vi store juleforberedelser. I min
egen blok stiUede vi et program
sult, stokkeslag oe hrengnine horte
op, som ornfattede 11 punkter. Men
tilvarelsen i tejren.
det skulle vi ikke have gjort, for
Fra alle fabrikker sogte fange- det kom lageriilteste Oejreldste)
kammerater at tage noget med for oren, og han krevede programhjem til blokkene for at pynte op met forelagt til godkendelse med
og skabe julestemning. Selve febe- det resultat, at han erklrerede. at
ren op mod jul syntes at arte sig vi mA,tte vrere forrykte, siden vi
nogenlunde ens; for de mange na- ville hore juleevangelium, synge
tionaliteter, der var reprresenteret julesalmer og holde taler, n6r tyi fangernes kempeflok, havde alle ske soldater lA og forblodte pA,slagden feber, der ogsi herhjemme gri- markerne.
ber store og sm6, rige som fattige
Nfl, men nordmrend er ikke s6,
op mod jul.
Iette at slA,ud. Mange af dem havAt organisere fra fabrikken, hvor
de flere A,rserfaring i fangenskabsman gjorde slavearbejde, anfegtilvrerelsen, og de meddelte s6, at
tede ikke samvittigheden hos no- julefesten var aflyst, men undergen. Problemet var at fA julesager- hAnden blev det antydet, at vi bare
ne fra arbejdspladsen til blokken, ville gennemfore alt det planlagte
altsA,ogsd gennem porten med det aliigevel, blot give det prrg af det
strenge eftersyn. Flere gange op op improviserede.
mod jul blev marchkolonnerne
Vi fik faktisk en god juleaften.
standset ude pA vejen. SS-er gik i
Odd Nansen, arkitekten fra Lysgang med at kropsvisitere hver en- aker i Norge, en s@n
af den kendte
kelt. Det blev nu benrvnt med et Fritjof Nansen, gjorde et stort
armere fladt ord, nemlig Filzning. bejde med at omdanne vor blok til
Trods fangevogternes energi, lyk- en norsk fjeldhytte. Med en grup
kedes det kun sjaldent for dem at pe af danske kammerater indovede
finde noget, der var organiseret.
jeg i tiden for juleaften en del danHver morgen afgik i julemA,ne- ske sange, som vi sang flerstemden store "Himmelfartskommanmig juleaften.
doer" til Berlin, hvor fangerne skulEet punkt i jutehojtideligheden
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faldt dog bort, nemlig prresternes
juletale. Det var planlagt, at de ,1
norske praster,
ger,

skulle

som selv var fanlrese juleevangeliet
i

hver af blokkene og holde en kort
julepraediken, mcn da der var udtrykkeligt eksti-a forbud sarlig mod
juieevangeiiet, blev planen opgivet.
Juleaften
mad

til

forrerecle vi

vor

ungdomsblokkene,

lejrhl'or

Ja, de havde rejst et juietra

for

norsk dyriege hoidi en svartale og
hyldede det danske folk, som han
havde lrert at kende sarlig god-r

os i lejren. Vi var aIIe glade for
juletre,
men vi kunne ikke lide,
at det var rejst der, hvor de hrene-

under stridieArene i Kobenhavn.
En time senere end srecivanligt-

te vore kammerater.

ringede lejrklokken,

Efter

anmodning

fra mine danske kammerater hoidt jeg en juletale og takkede nordmandene

for
deres kamp mod nazisterne, og en

hvorefter lysene i blokkene blev slukket. En
ekstratimo hav:ic vi f6,ct til at holde ju, :aften.
JOIIS. FOSMARK

man var meget glad for denne ekstraration. Seiv smurte vi hver iser
nogle stykker mad fra j,.rlepakkerne, forarede

noget af det til srer-

ligt trangende,

sat';e resten p& bordene og legede sA jul med julebord.

Flejseleder Berg Hansen meddelte nu, at egentlig skulle hojesteretsdommer Stang fra Oslo tale,
men nu ville han selv gore det for han havde storre anciennitet
i kriminaliteten, tilfojede han med
Iune.

Derefter

digter Arnulf

rejste
Overland

den

norske

sig og la-

ste det digt, der nu nesten er blevet klassisk beromt, "Jul i Sachsenhausen".
Der var noget fengende ved ham,
som han stod der, Iille af vrekst,
firskiren
og med en stemme, der
klang fast, men ikke hArd. Det var
tydeligt, at han var eet med sine
Iandsmend gennem lang tids kamp
mod okkupanterne.
>>Etjuletre. er tcpndt pd
galgebakken!
Vz sitter benket ued uor
suppeskd.L,
og dufter stille af den sure kdt, En mand bLir LQsIatt,
ind kommer det en hunclred,tall,ig
flok.
Nd.r bltr det nok?
Der gd.r en uei til frihet skorstenspiben!
Det er et hoerdagsblad, au uor
hr.stori,e,
en alfaruej i, reuier og
krematortet!<

Fem gangen jul i fengsel og fangeleir
Allerede den g. april 1940 arresterede iysk gestapo
den norske redaktor Sigvard Strandsted, der som
storrapporter havde sin bopel i Berlin.
Strandsted kom forst i frengsel, senere i kz-iejr
og kom sdledes ti.l at fejre jul b gange i fangenskab.
Han forteller her om den storste af aile A,rets elaclesfester under de srerliee forhold.

NAr man reiser med hciybanen pA dst-vest-linjen i Berlin,
kommer man tett forbi det store
og eldgamle varetektsfengsleti
Lehrter Strasse.I min Beriin-tid
reiste jeg ofte denne vei, og var
det juleaften, m6tte jeg alltid 1a
blikket streife de lange rekker
av bitte smA tilgittrede vinduer
i fengslets tre etasjer. Det var
julestemning overalt, Iysende
juletrar i forretningene og pA
de 6pne plasser, pakkeslepende
mennesker og strAlendeog forventningsfulle barneciyne. Men
fengselsfasadensA i ali sin dysterhet ut som den ville stenge
all julestemningute. -

pede ho5'banevognelr
fare avsted
med travle mennesker,som var
unclerversunder forsokat pA 5
gjrire det best mulige ut av denne krigsjul. Jeg husker at jeg
slog sentimentaliteten vekk under konstateringen av det bedrcivel,igei, at livet derute tilsynelatende gikk sin vante gang
uten meg. AItsA var jeg overfiridig. Allikevel var jeg oppfylt
av en tilfreds fcilelse.For i de to
kommende dager ville jeg i et
hvert faII vere fri de st,adigmer
enerverendeforhcir.De var etter
hvert blitt le,ngereog skarpere.
-'
Etter noen tirr
.forhcjr kom
.tt etterdet en ny uth
forsker

*
ULEN
1940satt jeg selv bak
I
J et av de sm6 tilgittrede vinduer i varetektsfengslet i Lehrter Strasse.NAr jeg stod opp pA
sellens eneste vaklende stol og
strakte meg det jeg formAdde,
kunne jeg juleaften se fullstop-

og ,

mens jeg r
sulten or
P&give"
mant'
lagt
li.
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